
  
  
  
  

استادان  سیاسی فرهنگ بر بوك توییتر و فیس تأثیر
  شهر ایران هشت کالن هاي دانشگاه

 *مهدي بیگدلو
  29/10/1396 :تاریخ پذیرش  13/7/1396 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

عنوان فضایی فرهنگی که نمایانگر چگونگی ارتباط  هفرهنگ سیاسی در ایران ب
هاي متنوعی همچون  هاي اخیر از پدیده مردم با نظام سیاسی است در دهه

در این . متأثر شده است... انقالب، ساختار نظام سیاسی، کارگزاران حکومتی و
هاي اخیر آثار  هاي اجتماعی مجازي در سال فضاي فرهنگی پدیده شبکه

طور خاص   این پدیده و بهاین کهاما .  جاي گذاشته استی برگوناگون
هاي تاریخی بر   مانند دیگر پدیدهاند بوك توانسته هاي توئیتر و فیس شبکه

برداري را  عنوان قشري که بیشترین بهره ها به فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه
اي است که پژوهش  از این دو شبکه اجتماعی دارند تأثیر بگذارد، مسئله

اي و در سطح   زمینه-حاضر براي پاسخگویی به آن از روش موردي
گیري از نظرات استادان  این تحقیق با بهره.  تحلیلی بهره برده است-توصیفی

شهر کشور به شیوه پیمایشی و سپس  هاي هشت کالن علوم انسانی دانشگاه
                                                   

   bigdeloo@ut.ac.ir       . اسی سیاسی دانشگاه تهرانشن  دکتري جامعه*
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تیجه آمده با استفاده از آزمون تاو کندال به این ن دست هاي به تحلیل داده
هاي نظارتی، همگرایی ارتباطات  یافته است که سه کارکرد توسعه قابلیت دست

مجموع بر شش مؤلفه از  بوك در اجتماعی و ارزش سازي توییتر و فیس
هشت مؤلفه فرهنگ سیاسی کاربران دانشگاهی در ایران مؤثر بوده که از این 

اعتمادي،  میان هر سه کارکرد بر نقد نظام سیاسی؛ دو کارکرد بر بی
گرایی و  هاي دینی و فقط یک کارکرد بر افراط ستیزي و برتري ارزش بیگانه

گرایی فکري نیز تأثیري  خودمداري تأثیر دارند و رفتارهاي فراقانونی و مطلق
  .پذیرند از این کارکردها نمی

بوك، فرهنگ، رسـانه، فرهنـگ         شبکه اجتماعی، فیس   :هاي کلیدي   واژه
  سیاسی

  
  مقدمه

 از متأثرنظام سیاسی و  ها و ایستارهاي مردم نسبت به اسی به معناي گرایشفرهنگ سی
هاي شخصی افراد جامعه  ها و تجربه فرهنگ عمومی و برآیندي از رفتار عمومی، سلیقه

طرز «هاي تصادفی نیستند، بلکه یک  ها صرفاً توده اما این گرایش. شود محسوب می
ی و جمعی ریشه گرفته و اعم از دهند که از تجربیات شخص را شکل می» فکر

هاي  یکی از این تجربه. هاي دینی است هاي تاریخی، سیاسی، فلسفی و سنت تجربه
اي که  گیري از شکل جدیدي از رسانه است؛ پدیده شخصی در جامعه ایرانی تجربه بهره

 و درصد زیادي از  دهنده فضاي دنیاي سیاست بوده در شکل سنتی آن همواره تشکیل
شان را شکل داده و  اند عقاید سیاسی ز طریق اطالعاتی که از طریق آن گرفتهمردم ا

هاي اخیر این شکل رسانه با تغییرات  در سال. اند رفتارهایشان را بر آن اساس بنا کرده
اما . شده است توجهی همراه بوده تا جایی که به ابزاري تعاملی بین مخاطبان تبدیل قابل

توان  شده، می ه رویکرد دوسویه بین کاربران و شبکه ایجاداکنون هم ک  آیا هماین که
که محققان است براي آن نقشی در تأثیر بر فضاي سیاسی جامعه متصور بود؟ پرسشی 
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به بخشی از آن پاسخ داده و به آثار اینترنت و فضاي مجازي در جوامع خود اشاره 
را ارائه » ی تکنولوژيدهی اجتماع شکل«دیدگاه ) ) 2010 :44اند؛ نانسی بیم نموده

 دسترسی جهانی و کاهش هزینه تعامل و کسب اطالعات در دهد؛ ازنظر تامپسون می
سازد تا از رویدادهاي عرصه  مردم را قادر می) 2013 ،مارگتس و همکاران(اینترنت 

سیاسی در اقصی نقاط جهان اطالع یابند که این به مردم یک منبع نامحدود براي توسعه 
؛ مازولینی )Thompson, 1995: 207(دهد  شان ارائه می اي شخصی سیاسیه گیري جهت

دانند  کننده یا محرك می عنوان یک عامل پیشگیري طور بالقوه به اینترنت را به و شولز
طور که  میلر و اسالتر معتقدند همان. که بر باورهاي فعلی کاربران تأثیرگذار است

فضا و «توانند  آیند، همچنین می مایش درمیها در شبکه ملی وب به ن باورها و هویت
 ,Miller & Slater(باشند » چارچوبی قالبی براي اشکال و اهداف خاص فرهنگی

هاي  فرض تواند باورها و پیش هاي خاص اینترنت می  ویژگینظر بورسی  از)10 :2000
ص طور خا به) 2005 (دالگرن. )Borzsei, 2013:13 (قطعی سیاسی را هم تغییر دهد

هاي شهروندي را غنی سازند  توانند فرهنگ بیند که در آن افراد می اینترنت را فضایی می
طور تکامل مداوم ارتباطات سیاسی و حوزه  و همین) و حتی توسط آن غنی شوند(

  .)Young, 2012: 24-25( سازد عمومی را ممکن می
هاي   شبکهعنوان بستر فعالیت که اینترنت و فضاي مجازي به  آنجایی اما از

ها نیست؛ بنابراین  هاي این شبکه اجتماعی مجازي بوده و دربردارنده تمام ظرفیت
بوك  پژوهش حاضر تالش دارد با تمرکز بر دو شبکه اجتماعی پرکاربرد توئیتر و فیس

هاي فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه در هشت  به بررسی آثار این دو شبکه بر گرایش
ها  براي دستیابی به این هدف ابتدا کارکردهاي این شبکه. شهر کشور بپردازد کالن

                                                   
1. Nancy Baym 
2. Thompson 
3. Mazzoleni&schulz, 1999: 253 
4. Borzsei 
5. Dahlgren 
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هاي  و مؤلفه) هاي نظارتی، همگرایی ارتباطات اجتماعی و ارزش سازي توسعه قابلیت(
رفتارهاي  ستیزي، بیگانه فکري، گرایی مطلق( فرهنگ سیاسی کاربران دانشگاهی در ایران

نقد نظام سیاسی و  دینی،هاي  برتري ارزش گرایی، خودمداري، افراط فراقانونی،
به روش دلفی احصاء گردید و سپس براي دستیابی به چگونگی ) اعتمادي بی

  .تأثیرگذاري متغیر مستقل بر متغیر وابسته به آزمون گذاشته شد
  

  پیشینه تحقیق
شده، پژوهشی که ارتباط دو متغیر این تحقیق را مدنظر قرار  هاي انجام در بین پژوهش

هاي اجتماعی و  هایی که به فضاي سایبر، شبکه حال پژوهش بااین. دداده باشد یافت نش
توان به دودسته تقسیم نمود؛ دسته اول تحقیقاتی  اند را می فرهنگ سیاسی پرداخته

اند؛  عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار داده هستند که مانند این تحقیق فرهنگ سیاسی را به
جغرافیاي طبیعی و فرهنگی، گذشته ) 1389زمستان (علی ربانی و فرهاد شایگان فرد 

تاریخی، فرهنگ عمومی، دین و ساختار قدرت در ایران را داراي نقشی مؤثر و 
گیري فرهنگ سیاسی ایران  کننده در سیر تحوالت سیاسی اجتماعی جامعه و شکل تعیین
با دهد که دینداري و ابعاد آن  نشان می) 1390(شهاب رئیسی عیسی آبادي . اند دانسته

اند و در میان ابعاد دینداري بعد مناسکی  فرهنگ سیاسی رابطه معنادار قوي داشته
با استفاده ) 1389(سعید موسوي  سید. بیشترین رابطه و تأثیر را بر فرهنگ سیاسی دارد

گرایی  شدن منجر به افزایش عام  اثبات کرده که فرایند جهانینظریه رولند رابرتسون از
هاي اسالمی در ایران شده و  فرهنگ سیاسی با تأکید بر آموزهو تحول در فرهنگ و 

سید . هاي اسالمی و شیعی است ایران بیش از هر چیز متأثر از آموزه.ا.فرهنگ سیاسی ج
پیروزي نهضت مشروطه را عامل تغییر فرهنگ سیاسی ) 1390(جمال جمالی اسکویی 

نیز معتقد ) 1390(را مظفري پور زه .داند ایرانیان از محدود به تبعی و نیمه مشارکتی می

                                                   
1. Roland Robertson 
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هاي فرهنگ سیاسی تبعی  است دولت پهلوي در ایران با اتکا به درآمدهاي نفتی ویژگی
هاي قدرت خود بازتولید و همزمان دموکراسی شاهنشاهی را که  را براي تحکیم پایه

  .کرد هاي تبعی فرهنگ سیاسی بود ارائه می منطبق با ویژگی
عنوان متغیر  هاي اجتماعی به  به فضاي سایبر و شبکهها نیز دسته دیگر پژوهش

بین میزان استفاده ) 1395(نژاد و همکاران  اند؛ ازنظر علیرضا عبداللهی مستقل پرداخته
هاي اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی رابطه  از رسانه

به شیوه ) 1390(ر مهدي خاقانی و سمیه قربانپو. داري وجود دارد مثبت و معنی
هاي  دهند که چگونه فضاي سایبر و قابلیت شناسی سیاسی و تاریخی نشان می جامعه

ها و تأمین  وسیله فعاالن اجتماعی براي پیشبرد اهداف اساسی جنبش فناورانه آن به
دهد که  در تحقیق خود نشان می) ) 2015یو. گیرد اهدافشان مورد استفاده قرار می

صورت متفاوتی با رفتارهاي سیاسی  هاي اجتماعی به یرسیاسی از رسانهاشکال استفاده غ
ها رابطه دارند و این روابط همیشه هم به عالیق سیاسی، آموزش و  موجود در سایت

هاي  بوك هزینه دهد فیس نشان می) ) 2013نظرسنجی هارل. سن وابسته نیستند
بوك درگیر  دي که در فیسدهد و افرا مشارکت را به میزان بسیار زیادي کاهش نمی

ها تغییري در سیاست  هاي آن ها و کنش فعالیتکه شوند، لزوماً باور ندارند  سیاست می
هاي سیاسی  بوك درگیر فعالیت حال، شهروندانی که در فیس بااین. را موجب خواهد شد

اي بوك نه بر هستند انتظار دارند کارآمدي سیاسی درونی باالیی را تجربه کنند و از فیس
عنوان  طور به عنوان ابزاري براي بسیج افراد و همین هاي حاکم، بلکه به تغییر سیاست

ازنظر وولی و . کنند اي از نمایش تصورات سیاسی ایده آل خود استفاده می مرحله
متحده نشان داد که   ایاالت2008جمهوري سال  انتخابات ریاست) ) 2010همکاران

 ارتباطات سیاسی است و رهبر قاضی و همکاران بوك یک ابزار با دوام براي فیس

                                                   
1. Yu 
2. Harel 
3. Woolley& Limperos& Beth Oliver 
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تصور آگاهی، (گرایی سیاسی  هاي اجتماعی مجازي بر مصرف معتقدند شبکه) 1396(
  .دنتأثیر دار) آزادي و توانایی عمل انسان

اند بیشتر نظریه  بندي در بین تحقیقاتی که به فرهنگ سیاسی پرداخته در یک جمع
ی و مشارکتی فرهنگ سیاسی مدنظر قرار گرفته و الموند و وربا در خصوص سطوح تبع

تحقیقات مرتبط با فضاي سایبر و . هاي فرهنگ سیاسی مغفول مانده است گرایش
هاي سیاسی، رفتارهاي  هاي اجتماعی نیز بیشتر به تأثیرگذاري این متغیر بر جنبش شبکه

 مباحث سیاسی، مشارکت سیاسی، بسیج سیاسی و ارتباطات سیاسی اشاره داشته و به
رو پژوهش حاضر با قرار دادن این دو متغیر  ازاین. اي نشده است فرهنگ سیاسی اشاره

  .در یک عنوان به موضوعی متفاوت و مبتالبه در جامعه علمی ایران پرداخته است
 

  روش تحقیق
) بوك هاي اجتماعی توئیتر و فیس شبکه( متغیر مستقل ریتأثتحقیق پیش رو براي بررسی 

اي به شکل پیمایشی و در  زمینه-از روش موردي) فرهنگ سیاسی(بسته بر متغیر وا
در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات . برد  تحلیلی بهره می-سطح توصیفی

شهر  هاي دولتی هشت کالن هاي علوم انسانی دانشگاه  نفر از استادان دانشکده182
هاي تحقیق در سطح سنجش ترتیبی  داده این کهبا توجه به . شده است  کشور گردآوري

اند براي سنجش  گیري شده اي لیکرت اندازه ي و با استفاده از طیف پنج گزینهناپارامترو 
  . استشده  استفاده  متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمون تاو کندالریتأث

  فرهنگ سیاسی
طور ویژه  معه بههاي خاصی از فرهنگ عمومی جا  عقیده دارند جنبهبئر و اوالم

این . د ارتباط داردن چه وظایفی را انجام دهاین کهبا چگونگی برخورد با حکومت و 
دیگر فرهنگ سیاسی یک  عبارت به. توان فرهنگ سیاسی نامید بخش از فرهنگ را می

                                                   
1. Kendall,stav-b 
2. Beer& Ulam 
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 -هاي سیاسی هاي عمده نظام هاي مشخصه جمعیت آن نسبت به ویژگی کشور از نگرش
زهاي آن وجود دارد، سرشت رژیم، تعریف شاید و نشایدهاي اجتماعی که در درون مر

: 1381شریف، (شود  هاي فردي و اتباع حکومت تشکیل می حکومت و نقش مشارکت
ها  ، نگرش)عالیق، اطالعات، ارتباطات(و معموالً شامل رابطه ذهنی با سیاست ) 9

ایت ارزیابی و در نه) دموکراسی، سوسیالیسم(هاي متفاوت نظم سیاسی  نسبت به مدل
بوده است ) رضایت از دموکراسی، اعتماد به مؤسسات سیاسی(از دستاوردهاي سیاست 

)Rystina, 2013: 414(. 

کند و اهمیت نمادین آن را نشان  اي فرهنگ سیاسی تأکید می روهه بر ویژگی رویه
ها و اصطالحات مرتبط با آن مدعی است  و اینگلهارت با مطالعه ارزش) 1994(دهد  می

هاي  فرهنگ سیاسی بیش از آنکه وابسته به چیز دیگري باشد، به مجموعه کلی ارزش
را  و فرایند و زندگی سیاسی )Rauschenbach, 2012: 478(یک جامعه وابسته است 

هاي  که ساخت طوري اي با ساخت قدرت دارد؛ به بخشد و رابطه پیچیده شکل می
روند و از سوي دیگر فرهنگ  سیاسی از یکسو محصول فرهنگی سیاسی بشمار می

در حقیقت فرهنگ سیاسی محصول ). 161: 1384بشیریه، (دهند  سیاسی را شکل می
هاي شخصی  ها و تجربه عملکرد نظام سیاسی و برآیندي از رفتار عمومی، سلیقه

گیري سیاسی جامعه نسبت به پدیده قدرت، حکومت  نگرش و جهت. شود محسوب می
ها و تکالیف متقابل میان مردم و حکومت در  یت خواستو نظام سیاسی، همچنین کیف
هاست  ها و ارزش اي از ایده  زیرا این فرهنگ مجموعه،شود فرهنگ سیاسی بررسی می

  ).11: 1386اخوان کاظمی، (دهد  که عمل سیاسی در قالب آن رخ می
شده و  ها در جامعه ایرانی نظرات متفاوتی ارائه در خصوص این نگرش

هاي متنوعی معرفی  ها را با شاخص یرانی و غیر ایرانی این نگرشاندیشمندان ا
هاي مثبت این فرهنگ تأکید بیشتري  اي از پژوهشگران بر شاخص اند؛ دسته نموده
ها در  هاي خارجی ایرانیان براي پذیرش اصول و روش) 1391(اند؛ ازنظر لیمبرت  داشته
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و از دیرباز این رسوم را اند   فرهنگی بازداشته،دین، سیاست و رسوم اجتماعی
ها را تحت   آن،پذیرفتند و سپس با قرار دادن این اسلوب در شکل و قالب ایرانی می

صدر و گشادگی نظر  شعبانی به سعه). 89: 1391لیمبرت، (آوردند  کنترل خود درمی
هاي ذهن ایرانی از اندیشه و کار که موجب  و خالی نبودن عرصه) 79: 1386(ایرانیان 
شعبانی، (بسته و تسلیم بالقید و شرط ننگرد  صورت چشم اي به  هیچ پدیده تازهشده به
  .اشاره دارد) 80: 1386

گرایی، دولت  داري، خانواده آزاد ارمکی فرهنگ ایرانی را با صفاتی چون دین
آزاد ارمکی، (داند  تعریف می پذیري با شرایط جدید قابل ایرانی، فرهنگ شیعی، انطباق

و » فردیت عارفانه«به گمان رجایی دو مقوله از تجربه ایرانی شامل و ) 105: 1386
). 79: 1386رجایی، (در حیات جمعی ایرانیان تداوم دارد » تساهل و تعامل فرهنگی«

عالوه بر این، ادعاي رجایی این است که سنت غالب در حوزه تمدنی ایرانی، دو میراث 
روي و دیگري جوانمردي و فتوت  ل و میانهجا گذاشته که یکی اعتدا براي ما ایرانیان به

هاي سیاسی در فرهنگ  ترین ارزش قیصري نیز عمده). 143: 1386رجایی، (است 
در برابر سلطه بیگانگان (طلبی  سیاسی ایران را نفوذ، پرستیژ و احترام اجتماعی؛ استقالل

خواهی؛  ؛ مساوات)صورت جمعی و در مقیاس فردي براي استقالل از حکومت به
و ) گرایانه و چه در شکل جغرافیاي سیاسی ملی چه در شکل محله(پرستی  امنیت؛ وطن

  .داند می) 201-198: 1388قیصري، (ستیزي و ضدیت با ظلم  ظلم
اند برخی بر  هاي مثبتی که براي فرهنگ سیاسی ایران برشمرده اما در کنار شاخص

ا اعتقاد به اولویت فرهنگ اند؛ مصطفی ملکیان ب هاي منفی تأکید بیشتري داشته شاخص
داوري، جزمیت و جمود،  ماندگی ایرانیان را عواملی چون پیش بر سیاست، عوامل عقب

پذیري، القاء پذیري، تقلید، پذیرش صرفاً تعبدي، شخصیت پرستی،  پرستی، تلقین خرافه
 -امینی و خسروي فرهنگ آمریت). 17 -19: 1386اخوان کاظمی، (داند  می... تعصب و

) 139-137: 1389بهار، (گریزي  صدر؛ خشونت و سیاست یت؛ عدم تساهل و سعهتابع
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فرهنگ سیاسی نخبگان  ماروین زونیس. شمرند هاي فرهنگ سیاسی ایران برمی را مؤلفه
اعتمادي شخصی، احساس عدم امنیت  ایران را در چهار ویژگی بدبینی سیاسی، بی

و ازنظر ) 17: 1389عفر پور کلوري، ج(کند  هاي فردي خالصه می آشکار و سوءاستفاده
 فرهنگ سیاسی ایران زمینه مساعدي براي مشارکت و رقابت سیاسی گاستیل. دي .آر

هاي فرهنگ سیاسی  حسین بشیریه نیز ویژگی). 159: 1384بشیریه، (کند  ایجاد نمی
ایران با فرهنگ تابعیتی را شامل نگرش نامساعد نخبگان حاکم نسبت به مشارکت و 

همتا دانستن حاکم؛  گونه و بی ت؛ رابطه عمودي قدرت عمومی؛ برتر و قهرمانرقاب
هاي حکام، اعتراض ناگهانی و  اعتمادي به وعده انتظار انجام همه کارها از حکومت؛ بی

اما . داند می) 45-41: 1392محمدي،  خان... (عصبی؛ نگرش منفی به قدرت سیاسی و
ها در طول  ها و گرایش  تأثیرپذیري این شاخصآنچه بیشتر محققان بر آن تأکید دارند

  . اجتماعی و سیاسی بوده استگوناگونهاي  زمان و از پدیده
  

  ها و فرهنگ سیاسی رسانه
دانند زیرا از بطن فرهنگ  درستی ابزاري فرهنگی می ها را بسیاري به رسانه

گ جامعه یابد و سپس بر فرهن خیزد، با توجه به هر فرهنگ کاربردي متمایز می برمی
ها  البته احتمال دارد برخی آثار ناخواسته رسانه). 20: 1391ساروخانی، (نهد  تأثیر می

اند به  ها مطلوب نباشد، ولی این واقعیت که این آثار ناخواسته براي تولیدکنندگان پیام
  ).23: 1388سورین و تانکارد، (این معنی نیست که اهمیت ندارند 

آفرین، اما با  پذیر بود تا نقش روز بیشتر نقشاي دی انسان در جامعه رسانه
طور مجازي و تصور از خود و دیگري  گیري جهان مجازي نقش و سهم انسان به شکل

هاي الکترونیکی جهانی وسیع  رسانه. سازد بیشتر شده است که جهان اجتماعی را می

                                                   
1. Marvin Zonis 
2. R. D. Gastil 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      224

 وضعیت محلی ودر شوند تا محیطی چندبعدي  ها ساخته و موجب می براي انسان
جهانی ظاهر شود، برخالف گذشته که موجب فاصله بین بیننده و وقایع شده بود 

)Kempe, 2015: 3( .کنندگان غیرفعال   دریافتاین کهجاي  ها به مخاطبین در این رسانه
توانند با تولیدکنندگان محتوا و حتی با یکدیگر برخورد داشته و  اطالعات باشند می

همین ویژگی برخورد و مشارکت داشتن . ن بپردازندخود نیز به تولید محتواي خودشا
 & Trentham & Sokoloff & Tsang(کند  می» اجتماعی«ها را  است که این رسانه

Neysmith, 2015: 562(یابند و  هاي جدید در جامعه گسترش می  و وقتی این فناوري
. )gustafsson, 2013: 39-40(شوند  جا حاضر و نامرئی می شوند، همه فراگیر می

توان گفتگوي  هاي اجتماعی را می اي رسانه ها و ساختارهاي حرفه درمجموع ویژگی
وسیله مخاطبان، ایجاد درگیري، تشویق به مشارکت،  ها به شدن دیالوگ دوطرفه، باز

کردن همکاري، برانگیختن شخصیت، گران نبودن، از وظایف کم تا وظایف زیاد،  فعال
ري، تولید محتوا توسط کاربر، حس مالکیت محتوا، افزایش افزایش اعتبار، اعتدال و براب

  ).68-69: 1391افتاده، (صداقت و مکانی براي محتواي داغ برشمرد 
ها نیز عمدتاً فرهنگ دسترسی  فرهنگ دیجیتال حاصل توسعه فعالیت این رسانه

ر صورت نظیر به نظی طبق تقاضا به محتویات است، خواه براي آن هزینه کنند، خواه به
در حقیقت این فرهنگ تالش ). 252: 1390کریبر و مارتین، (آن را به اشتراك بگذارند 

و وضعیت جغرافیایی را منبع  دارد تا از سنگینی بار جغرافیا خالص شود زیرا تحدید
این فرهنگ در صدد تأسیس نظم . داند اصلی ناکامی و محدودیت در زندگی انسان می

تر  پذیر است چون اعتقاد دارد جهانی همراه واکنشجاي جهانی  فضایی بدیلی به ضد
در این فضاي فرهنگی با توجه به شرایط ). 347: 1385وبستر و رابینز، (خواهد بود 

دلیل باز بودن زندگی اجتماعی نوین و   جهانی به-زیستی نوین مبتنی بر خصلت محلی
 نظام کنش اجتماعی هاي عمل و تنوع مراجع اجتماعی، همچنین به دلیل تکثیریابی زمینه

ازپیش در ساخت هویت کنشگران  و انتخاب شیوه زندگی و مبانی رفتاري، بیش
شوند  اي شده متبلور می هاي دنیاي رسانه ها، تصاویر و بازنموده اجتماعی، سلطه نشانه
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ترتیب نظام کنش اجتماعی از قید جباریت تک گفتار  این به). 153: 1388شایگان، (
ناپذیر رهاست   معنایی خالص و تقلیل-حد در تولید نظام ارزشیمحض، آمریت امر وا

بندي  این نظام فاقد مرکز و رده. و نظم نوین نظام کنش اجتماعی نظمی نامتقارن است
نوعی ضد تبار است و همواره قابلیت بر هم خوردن یا ایجاد پیوند، واژگون  است؛ به

ها باعث شده  این ویژگی). 56: 1393سرا،  پوررضا کریم(شدن و تغییر از نو را دارد 
شناسان فضاي فرهنگی مجازي را کامالً جدید و پسامدرن دانسته و آن را نشانگر  جامعه

گسستی عمده و اساسی در الگوهاي فرهنگی جامعه، هویت و ارتباطات در نظر گیرند 
  ).114: 1390ابراهیمی، (

توانند با   شهروندان میاي عمومی که در آن عنوان حوزه تواند به فضاي مجازي می
یکدیگر در ارتباط با عالیق مشترك خود مالقات و تعامل کرده، نقش مهمی را بازي 

هاي عمومی براي ارتباطات سیاسی کمک  تر کردن حوزه کند و از این طریق، به گسترده
هاي جدید به شهروندان  حتی بسیاري از این رسانه. )Brundin, 2008: 46(کند 

هاي سیاسی را ارزیابی  دهند تا بتوانند نتایج و دستاوردهاي سازمان  میاطالعات مفیدي
البته نباید از این نکته . )Ceron, 2015: 488(تري بزنند  هاي آگاهانه و دست به انتخاب

هاي اطالعاتی و  عنوان یکی از عناصر و اجزاي فناوري غافل بود که فضاي مجازي به
دهند و هم  ها هم شکل می رپذیر هستند؛ این فناوريارتباطاتی هم تأثیرگذار و هم تأثی

 اجتماعی از نوع کنش متقابل است -هاي فرهنگی ها با پدیده گیرند و رابطه آن شکل می
هاي  ها که در بین استادان دانشگاه دو نمونه از این شبکه). 106: 1391میرمحمدي، (

  :بوك هستند ایران کاربران فراوانی دارند توییتر و فیس
  توییتر.1

 تأسیس شد، یکی از 2006نویسی توییتر که در سال  سرویس خرده بالگ
 میلیون کاربر فعال دارد؛ یعنی 200هاي جمعی است که بیش از  ترین رسانه محبوب
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این سایت از طریق ساختار دنبال کنندگان، ). 2012بنت، (بوك  جایگاه دوم پس از فیس
طور جستجوي سریع به کاربران  ها و همین تگ گذاري لینک، استفاده از هش اشتراك

گرین هو و (دهد  خود امکان جستجو، به اشتراك گذاشتن و پخش اطالعات را می
هاي خاص  دهد که پروفایل و به کاربران خود این امکان را می) 2012گلیسون، 

هاي  ها و تاریخچه توییت هایی که عالیق، وابستگی خودشان را ایجاد کنند؛ پروفایل
هاي استفاده از توییتر  ن مفاهیم متعددي را در جریانامحقق. دهد بران را نشان میکار

، )2010اسمیت و رینی،(، )2010مارویک و بوید، (ازجمله روابط توسعه و نگهداري 
؛ نامن، بوس و 2011لوتن و همکاران، (آوري و به اشتراك گذاشتن اطالعات  جمع

اند  شناسایی کرده) 2011دان، (ضات اجتماعی ؛ بسیج کردن و ایجاد اعترا)2010لوي، 
)Li& Greenhow, 2015: 2.(  

روند سریع توییت کردن یا گرفتن یک عکس و الحاق کردن متنی به آن 
توییتر به کمک . گذارد کند و به اجرا می ترین شکل از آزادي بیان را تسهیل می خالص

عقاید و نظرات خود را به طیف سازد تا  بازتوییت کردن و جاري بودن افراد را قادر می
ویژگی دیگر توییتر این . )coe, 2015: 25-27 (اي از مخاطبین ابراز کنند بسیار گسترده
که بسیاري از کاربران  طوري تواند بین آنالین و آفالین رابطه برقرار کند؛ به است که می

 به وقایع هاي آنالین توجه پلتفرم ها براي جلب» تگ هش«در استفاده از تصاویر و 
عالوه بر این، توییتر باعث شده که ). 2009لوتز (کنند  آفالین بسیار خوب عمل می

هاي اصلی در زمان انتشار قدیمی جلوه کنند  عناوین اخبار روز بعد رسانه
)harris&harrigan, 2015: 272(.  ها و   ظرفیت آن براي ارسال پیاماین کهضمن

نگاران در توییتر هم حضور داشته   روزنامه درصد70مکالمات کوتاه باعث شده که 
هرچند حجم و تعداد بسیار ). 2015زاتزکین، -روزنگرن، میسل، گاردنر و بومن(باشند 

روزنگرن و (شود که در توییتر خطاي زیادي وجود داشته  ها باعث می زیاد توییت
توجه و ردیابی کردن را نیز بسیار سخت کند  و جلب) 2015همکاران، 

)madsen&slatten, 2015: 6.(  
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  بوك فیس. 2
، این شبکه اجتماعی محبوب 2004بوك در سال  از زمان آغاز به کار فیس

اي براي تعامالت اجتماعی، هویت شخصی و  دهنده سرعت به ابزار اصلی بازتاب به
ها و انواع کاربران،   تمام دستهاین کهها در بین دانشجویان تبدیل شد و با تشکیل شبکه

ها را پوشش داده  هاي عمومی و سازمان افراد با مشاغل متفاوت و حتی چهرهازجمله 
دهند  است، هنوز هم دانشجویان بیشترین کاربران آن را تشکیل می

)Anderchen&Charvat, 2016: 4-5( . میلیون کاربر 6، این سایت 2006در اوایل سال 
سال بعد، در اواسط سال چند . ها دانشجویان دانشگاه بودند ر آنبیشترسمی داشت که 

آمارها نشان .  میلیون نفر رسید200بوك به حدود  ، تعداد کاربران فعال فیس2009
کند   دقیقه را در این سایت سپري می20بوك هر روز  دهند یک کاربر معمولی فیس می

شوند  بار وارد پروفایل خود می سایت در روز حداقل یک و دوسوم کاربران این وب
)chatur, 2011: 41-42.(  

 میلیارد کاربر فعال داشت و بنا به 1,65بوك ماهانه  ، فیس2016در آغاز سال 
کاربردي شبکه اجتماعی شناخته  آمارهاي منتشرشده، این سایت پرطرفدارترین برنامه

بوك نیز که در مقام دومین و  اپ و مسنجر فیس هاي واتس شود و از بین برنامه می
 توسط 2014آپ در سال  پرطرفدار قرار دارند واتسهاي کاربردي  سومین برنامه

 2011بوك در سال  بوك نیز توسط خود فیس بوك خریداري و برنامه مسنجر فیس فیس
در ایران نیز طبق آمار سایت . )Anderchen & Charvat, 2016: 4(شده است  تأسیس

ابی و شه(بوك یکی از ده سایت برتر مورد استفاده در فضاي وب است   فیسالکسا
 ).152: 1391بیات، 
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  بوك هاي فیس ها و ظرفیت ویژگی
کند تا نوعی جدید از ابراز خود  ها کار می ها و گفتمان بوك با اشکال سنتی روایت فیس

هایی براي  هاي فنی خاص خود، امکان عنوان یک پلتفرم با ویژگی را ایجاد کند و به
نویسی شده، بلکه از طریق   برنامههاي شکل دادن به محیط اطراف نه فقط از طریق زبان

و به شکل ) Skeggs& Yuill, 2016: 1362(کند  ها فراهم می ایجاد گفتگوها و گفتمان
این کار، . تواند تعامل و استفاده کاربران را شکل دهد اي می محیط ساختاریافته

ري هاي اجتماعی و سیاست را کنا انداز جبرگرایانه در رابطه با تعامل بین شبکه چشم
هاي  خواهد گذاشت و توجه ما را دوباره به کاربرانی جلب خواهد کرد که از کارایی

هاي واقعی  طور بالقوه در تعامل کنند تا به ها استفاده می فنی موجود در این شبکه
  ).Young, 2012: 8( ،)2011پاپاچاریسی، (مشارکت کنند 

نشان ) 2012( کولب اي است که مورنو و بوك به اندازه یر ارتباط در فیستأث
هاي اجتماعی  کنند، رشد هویت بوك دریافت می اند بازخوردي که افراد در فیس داده

ها چگونه در یک محیط اجتماعی با دیگران به برقراري تعامل   آناین کهآنان یا 
 البته افراد و سازمان ).Seldert, 2014: 11(دهد  پردازند را تحت تأثیر قرار می می

طرفانه  تواند کسی باشد که نسبت به مالک و ایجادکننده صفحه حسی بی یکننده م الیک
دست  دنبال این باشد که با این کار اطالعات خاصی را به یا حتی مخالف داشته و به

تواند یک صفحه یا  عالوه بر این، یک فرد می. بیاورد یا فقط مزاحمتی را ایجاد کند
تواند بسیار   افراد در چنین صفحاتی میصدها صفحه را الیک کند؛ در نتیجه فعالیت

 ).Leskinen, 2012: 13-14(متفاوت باشد 

 کنندگان مشارکتکه دهد  نشان می) ) 2009تحقیق کریستوفیدس، مویز و دسمارایس
بوك افشا خواهند کرد تا در  احتمال بیشتري اطالعات شخصی خود را در فیس به

ر گزینشی اطالعات شخصی خود را براي طو هاي چهره به چهره که کاربران به مواجهه

                                                   
1. Christofides, Muise, & Desmarais 
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ها  کنند تا بتوانند تأثیرات مثبتی بر آن  افشا می– دوستان –تاثیرگذاشتن بر دیگران 
 و این مسئله منجر به این شده که نویسندگان نتیجه )Kim&Ahn, 2013: 1(بگذارند 

علت  این در خود دارند، شاید به» چیز متفاوتی«بوك  بگیرند، تعامالت موجود در فیس
دهند  اند، هنجارهایی را تشکیل می ها با توجه به اطالعاتی که دیگران افشا کرده که آن

توان در برابر بقیه فاش ساخت و ارسال اطالعات و  که چه اطالعات خاصی را می
دهنده نگرشی مثبت در مورد به  بوك بازتاب تصاویر مرتبط با خود بر فیس

 نادکمی ).McKinney & Kelly & Duran, 2012: 116(گذاري اطالعات است  اشتراك
علت دو نیاز اصلی  بوك به اند که استفاده از فیس نیز اخیراً ادعا کرده) ) 2012و هافمن

 Petrocchi & Asnaani & Piquer) شود نیاز به تعلق و نیاز به بیان خود تحریک می

Martinez & Nadkarni & Hofmann, 2015: 157)   
دهد تا با افراد بسیار زیادي روابط  ربران خود این امکان را میبوك به کا فیس

و هر ) Debatin&Lovejoy & Horn & Hughes, 2009: 101(اجتماعی داشته باشند 
شود؛ در ارتباط قوي افراد معموالً از  دو نوع ارتباط قوي و ضعیف را شامل می

کنند و براي ارتباط با  یهاي قوي استفاده م هاي بیشتري براي ارتباط با رابط کانال
 & Ellison& Vitak(کنند  هاي محدودتري استفاده می هاي ضعیف از کانال رابط

Gray& Lampe, 2014: 856 (هایی را انتخاب کنند  توانند ویژگی بوك می کاربران فیس
هاي  عالوه، گروه به. ها احتیاج دارند کنند بیش از دیگر موارد به آن که خود احساس می

توانند با یک گروه متمرکز تعامل  وك فضایی آنالین هستند که در آن افراد میب فیس
 ,Ahern & Feller & Nagle(داشته و اطالعات خود را با آن به اشتراك بگذارند 

2016:37.(  
کنند در دسته ادعاهاي هویتی قرار  ر مواردي که کاربران آپلود میبیشت این که  با

شده است اما  بوك نیز از مانده رفتاري تشکیل ود در فیسگیرند و بیشتر محتواي موج می
هاي شخصی فضاي جهان  بوك بهتر از سایت رسد اطالعات موجود در فیس به نظر می

                                                   
1. Nadkarni & Hofmann 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      230

طور که این  رسد همین  و به نظر می)Scott, 2014:360(دهد  واقعی را بازتاب می
ایجاد تغییرات شان براي  شوند، توانایی تر می هاي اجتماعی بین مردم رایج شبکه

که هیچ  طوري به) 152: 1391شهابی و بیات، (شده است  اجتماعی و سیاسی نیز تقویت
» مقیاس، سرعت و الگوهاي«اي تاکنون تا این اندازه و در زمانی تا این حد کوتاه  رسانه

ا تنه شوند که نه اي استفاده می ها به شیوه این پلتفرم. رفتارهاي انسانی را تغییر نداده است
طور همزمان بدون هیچ فیلتري، عقاید،  کنند بلکه بالفاصله و به فقط اخبار را دریافت می

گذارند و از این طریق  کنند و به اشتراك می افکار و احساسات افراد را ابراز می
کنندگان  نوعی همگرایی جدید بین مخاطبین و تهیه زنند و به هاي بزرگ را دور می رسانه

  ).Coe, 2015: 23-24(رسند  می
هاي  شده بودند مشابهت بوك با دیگر تعامالت آنالینی که تا قبل از این دیده فیس

بوك را  طور ناشناس نبودن، فیس زیادي دارد، اما رابطه موجود در بین کاربران و همین
 و باز )Kim & Ahn, 2013: 1 (کند هاي آنالین متمایز می ها و گروه از دیگر اجتماع

هاي آنالینی است که در  آلی براي ایجاد هویت در محیط وقعیت ایدهبودن فضاي آن م
 & Grasmuck & Martin(ها روابط بین افراد تحت تأثیر جوامع آفالین قرار دارند  آن

Zhao, 2009: 162(بوك براي حفظ ارتباطات آنالین به  ، هرچند شدت استفاده از فیس
 & Houghton( نیز مرتبط است انواع متفاوت سرمایه اجتماعی در جامعه آفالین

Joinson, 2010: 75.(  
بوك در معرض آن قرار  از اخباري که کاربران در فیس)  درصد55(بیش از نیمی 

بوك با اخبار سیاسی  گیرند مربوط به دولت و سیاست است؛ بنابراین کاربران فیس می
 مواجهه عالوه بر. خورند ها برنمی شوند که در هیچ جاي دیگر به آن مواجه می

صورت فعال  هاي اجتماعی به  درصد از کاربران شبکه38غیرعمدي با محتواي سیاسی، 
هاي سیاسی همچون الیک کردن، به اشتراك گذاشتن، منتشر کردن  درگیر فعالیت

نظراتشان درباره یک مسئله سیاسی یا تشویق دیگران به انجام یک فعالیت سیاسی 
  ).Newman, 2014:14(شوند  می
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سر و کول «بوك از  کند که زندگی سیاسی در فیس ادعا می) ) 2009چادویک
شده در  ها و صفحات اولیه ساخته  برنامهبیشتر این کهو با» رود هاي روزانه باال می داده

گرایی تمرکز داشتند، طولی نکشید که  هاي سبک زندگی و مصرف این سایت بر انتخاب
بوك در حال حاضر آش  هاي فیس یلسیاست نیز در این صفحات ظاهر گشت و پروفا

هاي  کاري از مضامین و ژانرهاست که در آن موسیقی، فیلم و مد در کنار کمپین قلم شله
  .)Borzsei, 2013: 27-28(هاي مالی، شعار سازي و غیره قرار دارند  سیاسی، کمک

  
  چارچوب نظري تحقیق

 حوزه رسانه و فرهنگ ی درگوناگونمنظور استفاده از یک چارچوب نظري، تحقیقات  به
در کنار ... سیاسی ازجمله تحقیقات هارل، آالم و علی، نیومن، یو، وولی و همکاران و

. مورد بررسی قرار گرفت... القلم، اسماعیلی، قیصري و  علم، سریع:محققان ایرانی مانند
ها که تمرکز بیشتري روي ارتباط سیاست و فضاي مجازي داشتند نیز  برخی پژوهش

بررسی شد ولی ...  تحقیقات نانسی بیم، تامپسون، یونگ، بورسی، موسسه پیو و:مانند
ناچار با  به. عنوان چارچوب نظري بهره گرفت حاصل نشد اي که بتوان از آن به نظریه

هاي  ها و مؤلفه  شاخصءتغییر رویکرد قیاسی به استقرایی بر آن شدیم تا با احصا
هاي فرهنگ سیاسی به چگونگی رابطه  گیري هاي اجتماعی و سمت کارکرد شبکه

 در گوناگونبه این منظور در ابتدا نظریات . یابیم متغیرها پس از انجام تحقیق دست
ها از هارولد السول، چارلز رایت، دنیس مک کوایل، ادوارد  خصوص کارکرد رسانه

 نژاد و کاستلز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با هرمان، نوام چامسکی، معتمد
هاي اجتماعی   در بین همه محققان نظریه کاستلز به کارکرد شبکهاین کهتوجه به 

تر بوده و با مطالعه موردي تحقیق سنخیت بیشتري داشت، نظریه وي در  مجازي نزدیک
. هاي اجتماعی مفروض قرار گرفت تا مبناي متغیر مستقل باشد خصوص کارکرد شبکه

                                                   
1. Chadwick 
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هاي فرهنگ  که به شاخص... لقلم، تاجیک وا در بین محققانی همچون بشیریه، سریع
هاي فرهنگ سیاسی وجود  گیري بندي کاملی از سمت اند نیز جمع سیاسی پرداخته

ها که در  گیري رو جمیع این سمت عنوان فرض اولیه مدنظر قرار گیرد ازاین نداشت تا به
  .نژاد آورده شده است مفروض گرفته شد کتاب مصلی

  
 طراحی پرسشنامه

هاي  آثار شبکه(آمده هر دو متغیر  دست هاي به ها و شاخص میل یا اصالح مؤلفهبراي تک
و طراحی پرسشنامه تحقیق از روش دلفی ) هاي فرهنگ سیاسی گیري اجتماعی و سمت

 نفر از استادان 383شده است؛ به این منظور با استفاده از یک پرسشنامه باز از  استفاده
هاي سراسر کشور در  ی و تاریخ و ادبیات دانشگاهشناس هاي علوم سیاسی، جامعه رشته

با استفاده از ادبیات . هاي هر دو متغیر نظرخواهی شد ها و شاخص خصوص مؤلفه
علمی شش   نفر از اعضاي هیئت106اي بسته طراحی و براي  آمده پرسشنامه دست به

ها  رسال و از آنا) آباد، کرمانشاه، آزاد تهران، عالمه و چمران اهواز خرم(دانشگاه کشور 
عبارتی  بندي و به درخواست شد تا هر عنوان را با استفاده از مقیاس لیکرت رتبه

 نفر از محققان مرکز تحقیقات 10در گام آخر با استفاده از نظرات . پذیر نمایند کمیت
 شده بررسی و در نهایت در ءهاي احصا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاخص

هاي صرفاً درست  گرایی فکري شاخص فه مطلقخصوص فرهنگ سیاسی براي مؤل
 در مباحث سیاسی، اعتقاد نداشتن به فرصت برابر بروز فکر و ،پنداشتن اندیشه خود

هاي مخالف؛ براي مؤلفه  اندیشه همه مردم با هر گرایش سیاسی و باور به حذف اندیشه
ر هاي انتقاد از افراد شاخص سیاسی در قدرت، انتشا نقد نظام سیاسی شاخص

هاي دولت؛ براي مؤلفه  هاي فعاالن سیاسی مخالف دولت و نقد سیاست کلیپ
هاي منفی کنشگران اجتماعی، فقدان  هاي توجه بیشتر به انگیزه اعتمادي شاخص بی

اي بسته و درونی  احساس امنیت اجتماعی و محدود کردن ارتباط عاطفی به حلقه
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هاي نپذیرفتن  ستیزي شاخص بیگانه؛ براي مؤلفه )خانواده، دوستان یا آشنایان خود(
هاي بیگانگان و  تفاوت فکري و فرهنگی بیگانگان، ضرورت رصد دائمی فعالیت

هاي باور  بیگانگان عامل تهدید و ناامنی؛ براي مؤلفه رفتارهاي فراقانونی شاخص
جاي گفته،  وفصل مسائل با استفاده از ضوابط قانونی، توجه به گوینده به نداشتن به حل

هاي عاطفی و احساسی نسبت به عقل و تفکر  ري تملق بر استدالل و برتري جنبهبرت
ها،  هاي تاثیرنپذیرفتن از تصمیم منطقی و استداللی؛ براي مؤلفه خودمداري شاخص

هاي دیگران، باور نداشتن به مشارکت و مساعی گروهی، ترجیح مصالح  اعمال و کنش
گرایی  ا منیت؛ براي مؤلفه افراطفردي بر مصالح جمعی و یکی دانستن فردیت ب

هاي با ثبات و بدون تغییر،  ها، باورها و آرمان هاي باارزش شمردن اندیشه شاخص
وسفید دیدن و براي مؤلفه غالب بودن  جاي دلیل و امور را سیاه استفاده از پرخاش به

هاي برتري تعهد دینی نسبت به تخصص براي مسئوالن،  هاي دینی شاخص ارزش
گیري  هاي دینی و نیروهاي مذهبی عامل شکل ي اجتماعی برگرفته از ارزشها ارزش

  .ها احصا شد ترین شاخص ترین و دقیق عنوان مهم همه حوادث تاریخی به
هاي نظارتی  مشی هاي اجتماعی براي مؤلفه تکامل خط    در خصوص آثار شبکه

اسی، پایش هاي انعکاس نقاط ضعف و قوت دولت، شفافیت عملکرد نظام سی مؤلفه
اي زندگی اجتماعی مسئوالن کشور و تشخیص درستی یا نادرستی ادعاهاي  لحظه

هاي از بین بردن تناقض  دولت؛ براي مؤلفه همگرایی ارتباطات اجتماعی شاخص
هاي هویتی محلی، کاهش تضاد فردگرایی و  فرهنگ جهانی مشترك و فرهنگ

ارزش یکسان هر نوع اطالعات، در (گرایی، افزایش برابري ارتباطات چندگانه  اجتماع
هاي متنوعی از کاربردهاي  ، برابري وزن طیف)هر قالبی، از هرکسی، از هرجایی

هاي اجتماعی  و شبکه)...شخصی، اجتماعی، سرگرمی، مذهبی، سیاسی و(ارتباطات 
؛ و براي مؤلفه ...)روزنامه، تلویزیون، رادیو و(هاي جمعی  عنوان جایگزین دیگر رسانه به
 مذهبی، ایجاد -هاي مرجع سنتی هاي کاهش مقبولیت گروه زش سازي شاخصار
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هاي فرهنگ ملی،  فرهنگ حق انتخاب براي کاربران، کاهش حساسیت نسبت به ارزش
ایجاد احترام براي تنوع و تفاوت در افکار سیاسی و ایجاد ارزش برابري طرفین در 

  .ها تشخیص داده شد ترین شاخص هاي سیاسی مناسب بحث
  

 روایی و اعتبار پرسشنامه
هاي دو متغیر، پرسشنامه محقق  آمده براي مؤلفه دست هاي به با استفاده از شاخص

هایی که   سؤال بسته طراحی شد که براي سنجش روایی آن از بین روش40ساخته با 
گیرد اعتبار محتوا مدنظر قرار گرفته است، به  براي سنجش روایی مورد استفاده قرار می

از نظرات استادان ) طراحی پرسشنامه(دلیل در زمان ساختن ابزار تحقیق همین 
اي طراحی شود که معرف متغیرهاي  گونه شده تا پرسشنامه به نظر بهره گرفته صاحب

  .ها را بسنجد تحقیق بوده و آن
اي لیکرت  صورت طیف پنج گزینه که پرسشنامه این تحقیق به  آنجایی از
دامنه . شده است  آن از آلفاي کرونباخ استفادهزان پایاییشده براي محاسبه می طراحی

است و ) ارتباط کامل(تا یک ) عدم ارتباط(ضریب پایایی در آلفاي کرونباخ از صفر 
) اعتبار(تر باشد پرسشنامه از پایایی  آمده به عدد یک نزدیک دست هرچه ضریب به

 پرسشنامه تحقیق حاضر پس از محاسبه آلفاي کرونباخ براي. بیشتري برخوردار است
  .آمده که نشان از اعتبار باالي پرسشنامه دارد دست  به82/0 ضریب
  
  
  
  
  

                                                   
1. Reliability 
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   خالصه پردازش موردي-1 جدول
 درصد تعداد 

 2/80 146 شده نفرات تحلیل

ارد 8/19 36  شده از آزمون نفرات حذف
مو

 100 182 مجموع 

 آزمون پایایی پرسشنامه -2جدول 

 ها عداد آیتمت آلفاي کرونباخ

828/0 40  
 
  

 توصیف فراوانی پاسخ به سؤاالت پرسشنامه
  اي تحقیق سؤاالت زمینه. 1

  دهندگان جنسیت پاسخ -3جدول 
 ها پاسخ

 درصد مجموع درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت

 2/35 2/35 2/35 64 خانم

 معتبر 100 8/64 8/64 118 آقا

  100 100 182 جمع

  
 درصد 2/35 نفر معادل 64 که پرسشنامه را دریافت کردند تعداد از بین استادانی

 درصد را آقایان تشکیل 8/64 نفر معادل 118ها و  حجم نمونه آماري تحقیق را خانم
ها این  اند که با توجه به تعداد بیشتر استادان آقا نسبت به استادان خانم در دانشگاه داده

  .رسد تفاوت آماري طبیعی به نظر می
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  دهندگان  رشته تحصیلی پاسخ-4 جدول
 ها پاسخ

 درصد مجموع درصد معتبر درصد فراوانی رشته تحصیلی

 3/28 3/28 9/26 49 علوم اجتماعی

 1/75 8/46 6/44 81 علوم سیاسی

 6/89 5/14 7/13 25 علوم ارتباطات

 100 4/10 9/9 18 تاریخ و ادبیات

 معتبر

  100 1/95 173 جمع

   9/4 9 اسخبدون پ نامعتبر

   100 182  مجموع

  
هاي علوم انسانی که بنا برفرض  ها از نظرات استادان رشته در توزیع پرسشنامه

واسطه  البته به. شده است  بیشتر با مفاهیم این تحقیق آشنایی دارند بهره گرفته،محقق
ند اي که در کشور ما گستردگی بیشتري دار  سه رشته،هاي علوم انسانی گستردگی رشته

هایی غیر از علوم  از علوم اجتماعی جدا شد و عنوان علوم اجتماعی براي اشاره به رشته
هایی  از پرسشنامه. سیاسی، علوم ارتباطات و تاریخ و ادبیات مورد استفاده قرار گرفت

به این پرسش پاسخ )  درصد9/4معادل ( نفر 9ها توزیع گردید  که بین استادان این رشته
 نفر 25، ) درصد9/9( نفر رشته تاریخ و ادبیات 18دهندگان  بین بقیه پاسخاند و از  نداده

 نفر 81و )  درصد9/26( نفر رشته علوم اجتماعی 49، ) درصد7/13(علوم ارتباطات 
شود روند افزایش تعداد  طور که مشاهده می همان. علوم سیاسی بودند)  درصد6/44(

دیگر تعداد  عبارت ق تمایل دارد؛ بهاستادان به سمت نزدیکی بیشتر به موضوع تحقی
استادان علوم سیاسی که بیشترین رابطه علمی را با این موضوع دارند بیشترین تعداد 

ازآن علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و تاریخ و ادبیات قرار   و پساستدهنده  پاسخ
  .دارند
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  هاي فرهنگ سیاسی بوك بر مؤلفه یر توییتر و فیستأث
شده   استفادهتگی دو متغیر این تحقیق از جدول دوطرفه توافقیبراي بررسی وابس

توان پی برد  وسیله آن می دهد و به است که از هر طرف فراوانی یک متغیر را نشان می
هایی به کار  آیا رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر و معموالً براي رابطه

 است؛ گیري متقارن جدول دوم جدول اندازه. درود که هر دو متغیر ناپارامتري باشن می
. کنیم  باشد فرض صفر را رد می05/0 کمتر از داري در این جدول چنانچه سطح معنی

 ریتأثرد فرض صفر در این آزمون به این معنی است که دو متغیر کیفی بر یکدیگر 
یی در این قسمت ها  براي رعایت اختصار در ارائه نتایج آزمون صرفاً نتایج آزمون.دارند
  . است05/0ها کمتر از  داري آن شده که معنی ارائه

 
  یر بر نقد نظام سیاسیتأث) الف

  هاي نظارتی بر نقد نظام سیاسییر توسعه قابلیتتأث. 1
 نقد نظام سیاسی* هاي نظارتی توافقی توسعه قابلیت -5جدول 

  نقد نظام سیاسی

ادخیلی زی زیاد تا حدودي کم خیلی کم  
 مجموع

 2 0 1 0 1 0 خیلی کم

 5 0 2 2 1 0 کم

 52 6 29 12 4 1 تا حدودي

 91 29 44 14 4 0 زیاد

توسعه 
هاي قابلیت

 نظارتی

 32 20 10 2 0 0 خیلی زیاد

 182 55 86 30 10 1 مجموع

                                                   
1. Crosstab 
2. Symmetric measures 
3. Sig. 
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  گیري متقارن اندازه -6 جدول

 
مقدار 
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي ا رتبهاي ب رتبه 357/0 تاوکندال   055/0  000./  

   182 تعداد موارد معتبر
  

 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
هاي نظارتی و نقد نظام شود؛ به این معنی که دو متغیر توسعه قابلیت فرض صفر رد می

  .سیاسی بر یکدیگر تأثیر دارند
 
  یی ارتباطات اجتماعی بر نقد نظام سیاسییر همگراتأث. 2

 نقد نظام سیاسی* توافقی همگرایی ارتباطات اجتماعی  -7جدول 

  نقد نظام سیاسی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 1 0 0 0 0 1 خیلی کم

 12 2 4 4 2 0 کم

 60 11 32 13 4 0 تا حدودي

 91 32 43 12 4 0 زیاد

همگرایی 
ارتباطات 
 اجتماعی

 17 10 6 1 0 0 خیلی زیاد

 182 55 86 30 10 1 مجموع
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 گیري متقارن اندازه -8 جدول

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 274/0 تاوکندال   000/0  

 182 تعداد موارد معتبر

062/0  

 

  
 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی

شود؛ به این معنی که دو متغیر همگرایی ارتباطات اجتماعی و نقد  فرض صفر رد می
  .نظام سیاسی بر یکدیگر تأثیر دارند

  
  یر ارزش سازي بر نقد نظام سیاسیتأث. 3

 ام سیاسینقد نظ* توافقی ارزش سازي  -9جدول 

  نقد نظام سیاسی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 2 1 0 0 0 1 خیلی کم

 22 3 9 4 6 0 کم

 68 7 43 15 3 0 تا حدودي

 76 32 32 11 1 0 زیاد

ارزش 
 سازي

 13 12 1 0 0 0 خیلی زیاد

 182 55 86 30 10 1 مجموع
 

  گیري متقارن دازهان -10جدول 
مقدار  

 ضریب
 ضریب انحراف معیار آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 395/0 تاوکندال   000/0  

 182 تعداد موارد معتبر

061/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
زش سازي و نقد نظام سیاسی بر شود؛ به این معنی که دو متغیر ار فرض صفر رد می
  .یکدیگر تأثیر دارند

  
  اعتمادي یر بر بیتأث) ب
  اعتماديهاي نظارتی بر بییر توسعه قابلیتتأث. 1

 اعتماديبی* هاي نظارتی توافقی توسعه قابلیت -11جدول 

  اعتماديبی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

لی کمخی  0 0 1 1 0 2 

 5 0 1 3 1 0 کم

 52 1 11 31 9 0 تا حدودي

 91 2 24 50 15 0 زیاد

توسعه 
هاي قابلیت

 نظارتی

 32 3 14 11 3 1 خیلی زیاد

 182 6 51 96 28 1 مجموع

 
 گیري متقارن اندازه -12جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 140/0 تاوکندال   040/0  

 182 تعداد موارد معتبر

068/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
هاي نظارتی و شود؛ به این معنی که دو متغیر توسعه قابلیت فرض صفر رد می

  .اعتمادي بر یکدیگر تأثیر دارند بی
  
  اعتماديیر همگرایی ارتباطات اجتماعی بر بیتأث. 2 

 اعتماديبی* توافقی همگرایی ارتباطات اجتماعی  -13جدول 

  اعتماديبی

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 0 1 0 0 بدون پاسخ

 1 0 0 0 1 0 خیلی کم

 12 0 2 7 2 1 کم

 60 0 8 40 12 0 تا حدودي

 91 1 31 46 13 0 زیاد

همگرایی 
ارتباطات 
 اجتماعی

زیادخیلی   0 0 2 10 5 17 

 182 6 51 96 28 1 مجموع

  
 گیري متقارن اندازه -14جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 357/0 تاوکندال   000/0  

 182 تعداد موارد معتبر

061/0  
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 است 05/0 از داري کمترگیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
شود؛ به این معنی که دو متغیر همگرایی ارتباطات اجتماعی و  فرض صفر رد می

  .اعتمادي بر یکدیگر تأثیر دارند بی
  

  ستیزي تأثیر بر بیگانه)  ج
 ستیزيیر همگرایی ارتباطات اجتماعی بر بیگانهتأث. 1

 ستیزي بیگانه* توافقی همگرایی ارتباطات اجتماعی  -15جدول 

   ستیزينهبیگا

بدون 
 پاسخ

خیلی 
 کم

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم
 مجموع

 1 0 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 1 0 0 1 0 0 0 خیلی کم

 12 0 2 5 5 0 0 کم

 60 1 9 33 16 1 0 تا حدودي

 91 5 31 34 18 2 1 زیاد

همگرایی 
ارتباطات 
 اجتماعی

 17 2 8 4 3 0 0 خیلی زیاد

 182 8 50 78 42 3 1 مجموع

 
 گیري متقارن اندازه -16جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 216/0 تاوکندال   001/0  

 182 تعداد موارد معتبر

062/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
ن معنی که دو متغیر همگرایی ارتباطات اجتماعی و شود؛ به ای فرض صفر رد می

  .ستیزي بر یکدیگر تأثیر دارند بیگانه
  
  ستیزيیر ارزش سازي بر بیگانهتأث. 2

 ستیزي بیگانه* توافقی ارزش سازي  -17جدول 

  ستیزيبیگانه

بدون 
 پاسخ

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 2 0 0 1 1 0 0 خیلی کم

 22 1 2 9 10 0 0 کم

 68 0 17 36 15 0 0 تا حدودي

 76 6 29 25 12 3 1 زیاد

ارزش 
 سازي

 13 1 2 6 4 0 0 خیلی زیاد

 182 8 50 78 42 3 1 مجموع

 
  گیري متقارن اندازه -18جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي هاي با رتب رتبه 165/0 تاوکندال   010/0  

 182 تعداد موارد معتبر

064/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
ستیزي بر  شود؛ به این معنی که دو متغیر ارزش سازي و بیگانه فرض صفر رد می
  .یکدیگر تأثیر دارند

 
  هاي دینی تأثیر بر برتري ارزش) د
  هاي دینییر همگرایی ارتباطات اجتماعی بر برتري ارزشتأث. 1

  
 هاي دینیبرتري ارزش* توافقی همگرایی ارتباطات اجتماعی  -19جدول 

  هاي دینیبرتري ارزش

بدون 
 پاسخ

 کم خیلی کم
تا 

 حدودي
 زیاد

خیلی 
 زیاد

 مجموع

 1 0 0 0 1 0 0 بدون پاسخ

 1 0 0 1 0 0 0 خیلی کم

 12 0 0 3 7 2 0 کم

 60 0 3 33 20 4 0 تا حدودي

 91 6 17 34 28 5 1 زیاد

همگرایی 
ارتباطات 
 اجتماعی

 17 4 5 3 5 0 0 خیلی زیاد

 182 10 25 74 61 11 1 مجموع

 
 گیري متقارن اندازه -20جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 239/0 تاوکندال   000/0  

 182 تعداد موارد معتبر

062/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
شود؛ به این معنی که دو متغیر همگرایی ارتباطات اجتماعی و برتري  فرض صفر رد می

  .هاي دینی بر یکدیگر تأثیر دارندارزش
 
  هاي دینییر ارزش سازي بر برتري ارزشتأث. 2

 هاي دینیبرتري ارزش* توافقی ارزش سازي  -21جدول 

  هاي دینیبرتري ارزش

بدون 
 پاسخ

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 0 0 1 0 0 بدون پاسخ

 2 0 0 1 1 0 0 خیلی کم

 22 0 1 8 11 2 0 کم

 68 0 7 40 18 3 0 تا حدودي

 76 6 16 23 24 6 1 زیاد

ارزش 
 سازي

 13 4 1 2 6 0 0 خیلی زیاد

 182 10 25 74 61 11 1 مجموع

 
  گیري متقارن اندازه -22جدول 

مقدار  
 ضریب

ضریب انحراف معیار 
 آزمون

ضریب 
 معناداري

اي اي با رتبه رتبه 136/0 تاوکندال   044/0  

 182 تعداد موارد معتبر

067/0  
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 است 05/0داري کمتر از قارن سطح معنیگیري مت که در جدول اندازه ازآنجایی
هاي شود؛ به این معنی که دو متغیر ارزش سازي و برتري ارزش فرض صفر رد می

  .دینی بر یکدیگر تأثیر دارند
  
  یر بر خودمداريتأث) ه
  یر ارزش سازي بر خودمداريتأث-

 خودمداري* توافقی ارزش سازي  -23جدول 

  خودمداري

دوديتا ح کم خیلی کم  خیلی زیاد زیاد 
 مجموع

 1 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 2 0 1 1 0 0 خیلی کم

 22 0 5 17 0 0 کم

 68 1 16 41 9 1 تا حدودي

 76 0 10 57 9 0 زیاد

ارزش 
 سازي

 13 0 1 11 1 0 خیلی زیاد

 182 1 34 127 19 1 مجموع

 
 گیري متقارن اندازه -24جدول 

مقدار  
 ضریب

زمونضریب انحراف معیار آ  
ضریب 

 معناداري
اي اي با رتبه رتبه -140/0 تاوکندال   020/0  

 182 تعداد موارد معتبر

059/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
شود؛ به این معنی که دو متغیر ارزش سازي و خودمداري بر یکدیگر  فرض صفر رد می

  .تأثیر دارند
  
  گرایی یر بر افراطأثت) و
  گرایییر همگرایی ارتباطات اجتماعی بر افراطتأث -

  
 گراییافراط* توافقی همگرایی ارتباطات اجتماعی  -25جدول 

  گراییافراط

 خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم
 مجموع

 1 0 1 0 0 0 بدون پاسخ

 1 0 0 1 0 0 خیلی کم

 12 0 5 3 3 1 کم

 60 1 31 23 5 0 تا حدودي

 91 10 41 36 3 1 زیاد

همگرایی 
ارتباطات 
 اجتماعی

 17 7 5 2 2 1 خیلی زیاد

 182 18 83 65 13 3 مجموع

 
  گیري متقارن اندازه -26جدول 

مقدار  
 ضریب

 ضریب انحراف معیار آزمون
ضریب 

 معناداري
اي اي با رتبه رتبه 171/0 تاوکندال   018/0  

تبرتعداد موارد مع  182 

071/0  
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 است 05/0داري کمتر از گیري متقارن سطح معنی که در جدول اندازه ازآنجایی
شود؛ به این معنی که دو متغیر همگرایی ارتباطات اجتماعی و  فرض صفر رد می

  .گرایی بر یکدیگر تأثیر دارند افراط
  
  گیري نتیجه

ریخ زندگی ازنظر علم فرهنگ سیاسی محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تا
طور یکسان در حوادث و  سازند و به همین دلیل به افرادي است که آن نظام را می

گونه  القلم این تأثیرپذیري را این  سریع).58: 1387علم،  (هاي شخصی ریشه دارد تجربه
که فرهنگ سیاسی عمدتاً در بخش نهفته علم سیاست جاي  کند که ازآنجایی تشریح می

ها از طریق خانواده، نظام  گیرد، طی سال اه ذهن را در برمیدارد و قسمت ناخودآگ
اي و عمدتاً با ابزار روانی  طور پیچیده آموزشی، فرهنگ عمومی و ماهیت نظام سیاسی به

هاي   واکنش او را نسبت به پدیده-شود و نظام کنش و با نتایج سیاسی به فرد منتقل می
هاي  عالوه بر این، قیصري به انگیزش. )51: 1386القلم،  سریع( دهد سیاسی شکل می

کند که ممکن است منشأ بیرونی داشته  فردي در مواجهه با شرایط نوظهور اشاره می
هاي   منشأ داخلی داشته و در رشد و توسعه درونی جامعه یا گسستاین کهباشد یا 

هاي اجتماعی  یکی از این شرایط جدید توسعه شبکه. درونی آن ریشه داشته باشند
  .)108: 1388قیصري،  (هاي اخیر در ایران است زي در سالمجا

هاي  ، پژوهش حاضر براي بررسی تأثیر شبکهیادشدهبا در نظر داشتن موارد 
ها با این فرض که  بوك بر فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه اجتماعی توییتر و فیس

تماعی و علمی شهرها بیش از روستاها و دانشگاهیان بیش از اقشار دیگر از سرمایه اج
هاي مبتنی بر وب برخوردارند از استادان علوم  برداري از این شبکه الزم براي بهره
 تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، قم، :شهر کشور شامل هاي هشت کالن انسانی دانشگاه

ها نسبت به شهرهاي دیگر دسترسی بیشتري به اینترنت  کرج، اهواز و تبریز که در آن
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هاي  وان جامعه آماري تحقیق استفاده نموده است تا تأثیر توسعه قابلیتعن وجود دارد به
را بر هشت بوك  توییتر و فیسنظارتی، همگرایی ارتباطات اجتماعی و ارزش سازي 

ستیزي، رفتارهاي فراقانونی،  گرایی فکري، بیگانه مؤلفه فرهنگ سیاسی شامل مطلق
اعتمادي را  نقد نظام سیاسی و بیهاي دینی،  گرایی، برتري ارزش خودمداري، افراط

  .مورد بررسی قرار دهد
دست آمد که از بین  ها این نتیجه به وتحلیل آن ها و تجزیه پس از گردآوري داده

اعتمادي؛  هاي نظارتی بر نقد نظام سیاسی و بی هاي متغیر مستقل توسعه قابلیت مؤلفه
گرایی  ستیزي، افراط دي، بیگانهاعتما همگرایی ارتباطات اجتماعی بر نقد نظام سیاسی، بی

ستیزي،  هاي دینی؛ ارزش سازي بر نقد نظام سیاسی، بیگانه و غالب بودن ارزش
 هستند؛ به بیانی دیگر هر سه کارکرد مؤثرهاي دینی  خودمداري و غالب بودن ارزش

 نقد مؤلفههاي نظارتی، همگرایی ارتباطات اجتماعی و ارزش سازي بر  توسعه قابلیت
هاي نظارتی و همگرایی ارتباطات   هستند، دو کارکرد توسعه قابلیتمؤثراسی نظام سی

اعتمادي و دو کارکرد همگرایی ارتباطات اجتماعی و ارزش سازي بر  اجتماعی بر بی
 متأثرگرایی فقط  یر دارند و گرایش افراطتأثهاي دینی  ستیزي و غالب بودن ارزش بیگانه

.  از کارکرد ارزش سازي استمتأثردمداري فقط از همگرایی ارتباطات اجتماعی و خو
هاي فرهنگ سیاسی   در بین گرایشمؤلفهتوان نقد نظام سیاسی را متأثرترین  رو می ازاین

دیگر این  عبارت بوك دانست؛ به هاي اجتماعی توئیتر و فیس ها از شبکه استادان دانشگاه
با توجه به نتایج . اند  گرفتهدو شبکه بیشتر در جهت نقد نظام سیاسی مورد استفاده قرار

تواند تا حدودي به ارتقاء کیفیت   زیر میيها یشنهادپرسد  آمده به نظر می دست به
  : سیاسی جامعه ایرانی یاري رساند-فرهنگی
هاي  ها و استفاده از تمام دیدگاه ویژه در دانشگاه تسهیل نقد نظام سیاسی به. 1

  جودموجود در جامعه در راستاي رفع نواقص مو
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موقع حوادث  رسانی دقیق و به هاي اجتماعی براي اطالع گیري از شبکه بهره. 2
 متناسب با گوناگونسیاسی و اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در بین کاربران 

  هاي فرهنگی آنان ظرفیت
عنوان ابزار نظارت  هاي اجتماعی مجازي ملی و غیردولتی به حمایت از شبکه. 3

  ها بر عملکرد دولت
هاي فرهنگی بر استفاده از الگوي  هاي تبلیغاتی سازمان تغییر رویه فعالیت. 4

  هاي اجتماعی مجازي براي افزایش اثربخشی شبکه
  
  منابع
 انتشارات : ، تهرانشدن فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی، )1386. (آزاد ارمکی، تقی

 .تمدن ایرانی

 نگ سیاسی و تحزب در بررسی تعامالت فره«، )1386. (اخوان کاظمی، بهرام
انجمن علوم : ، سال دوم، شماره چهارم، تهرانپژوهشنامه علوم سیاسی، »ایران

 .سیاسی ایران

 فرهنگ سیاسی بر مشارکت ریتأث«، )1389. ( خسروي، محمدعلی؛اکبر امینی، علی 
، 7 شماره، سال دوم، فصلنامه مطالعات سیاسی، »سیاسی زنان و دانشجویان

  .ی واحد آزادشهردانشگاه آزاد اسالم
 اي در  هاي ماهواره هاي اجتماعی و کانال  شبکهریتأث«، )1390. (اهللا ابراهیمی، نبی

، شماره 14، سال فصلنامه مطالعات راهبردي، »هاي عربی وقوع و تکوین انقالب
 .پژوهشکده مطالعات راهبردي: ، تهران2

 نشریه ، »هاي جمعی نههاي اجتماعی و رسا تفاوت بین رسانه«، )1391. (افتاده، جواد
 .طباطبائیدانشگاه عالمه :  تهران،56، شماره علوم اجتماعی
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 گام : ، چاپ پنجم، تهرانموانع توسعه سیاسی در ایران، )1384. (بشیریه، حسین
 .نو

 هاي اجتماعی و کنش  شبکه  رسانه برریتأث«، )1393. (سرا، ناصر پوررضا کریم
: ، سال چهارم، شماره دوم، تهرانرهنگفصلنامه رسانه و ف، »اجتماعی در ایران

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  نهضت مشروطیت بر فرهنگ ریتأث، بررسی )1390. (یی، سید جمالاسکوجمالی 

 . دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزنامه کارشناسی ارشد پایانسیاسی ایرانیان، 

 مرکز اسناد : ، تهرانایرانفرهنگ سیاسی در ، )1389. (جعفر پور کلوري، رشید
 .انقالب اسالمی

 اي شدن مدنی در فضاي سایبر و  شبکه«، )1390. (ی، مهدي و قربانپور، سمیهخاقان
فصلنامه مطالعات ، »هاي نوین اجتماعی در خاورمیانه  آن بر جنبشریتأث

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر13ي، سال چهارم، شماره سیاس

 انتشارات : ، تهرانفرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی، )1392 (.محمدي، یوسف خان
  .خرسندي

 نشر نی: ، تهرانمشکله هویت ایرانیان امروز، )1386. (رجایی، فرهنگ. 

  فرهنگ سیاسی ایران و «، )1389زمستان . (، فرهادفر گانیشاربانی، علی و
ی ، دانشکده حقوق و علوم سیاس4، شماره فصلنامه سیاست، »هایش مؤلفه

  .دانشگاه تهران
 دینداري بر فرهنگ سیاسیریتأث، بررسی )1390. (رئیسی عیسی آبادي، شهاب  .

 .، دانشگاه مازندراننامه کارشناسی ارشد پایان، )مطالعه موردي مردم شهر فارسان(

 پاییز . (رهبر قاضی، محمود رضا و فدایی ده چشمه، مرضیه و شهریاري، اعظم
، »گرایی سیاسی ي اجتماعی مجازي بر مصرفها  شبکهریتأثبررسی «، )1396

 .طباطبائی، دانشگاه عالمه 11، شماره هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه
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 ها در جهان امروز رسانه (شناسی نوین ارتباطات جامعه، )1391. (ساروخانی، باقر( ،
  .انتشارات اطالعات: تهران

 چاپ هاي ارتباطات نظریه، )1388. (سورین، ورنر جی و تانکارد، جیمز دبلیو ،
  .انتشارات دانشگاه تهران:  علیرضا دهقان، تهران:چهارم، ترجمه

 پژوهشکده مطالعات : ، تهرانفرهنگ سیاسی ایران، )1386. (القلم، محمود سریع
  .فرهنگی و اجتماعی

 فاطمه ولیانی، تهران:، ترجمهی جدیدزدگ افسون، )1388. (شایگان، داریوش  :
 .فروزان

 انتشارات : ، چاپ دوم، تهرانایرانیان و هویت ملی، )1386(. شعبانی، رضا
  .پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسالمی

 انقالب آرام؛ درآمدي بر تحول فرهنگ سیاسی در ، )1381. (شریف، محمدرضا
 .انتشارات روزنه: ، تهرانایران

 هاي اجتماعی مجازي و کاربران  شبکه«، )1391. ( بیات، قدسی؛شهابی، محمود
، فصلنامه مجلس و راهبرد، »وطنی  تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهانجوان؛ از

  .هاي مجلس شوراي اسالمی مرکز پژوهش: ، تهران69سال نوزدهم، شماره 
 تهرانسهم فرهنگ سیاسی ایران در ناپایداري احزاب، )1387. (علم، محمدرضا ، :

  .فرجام انتشارات نیک
 هنگ سیاسی در ایران دوره قاجارنخبگان و تحول فر، )1388. (قیصري، نوراله ،

 .مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران

 هاي  رسانه«، )1395. (، ابوذرنژاد یقاسم ؛ صادقی، جواد؛، علیرضانژاد یعبدالله
بوك، تلگرام و  رابطه استفاده از فیس. (اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات

، »1394ات هفتم اسفند و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخاب) اینستاگرام
 . 5 شماره، هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه
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 حسین بصیریان جهرمی، تهران:، ترجمهقدرت ارتباطات، )1393. (کاستلز، مانوئل  :
  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مرضیه :ه، ترجمهاي دیجیتال فرهنگ، )1390. (کریبر، گلن و مارتین، رویستون 
 .نشر ساقی: وحدانی، تهران

 سعیده ناجیان تبریز، :، ترجمهایران در مصاف با تاریخ، )1391. (لیمبرت، جان 
  .مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران

 فرهنگ صبا: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ سیاسی ایران، )1387. (نژاد، عباس مصلی.  
 د فرهنگ سیاسی تبعی؛ مطالعه ، دولت رانتیر و بازتولی)1390. (مظفري پور، زهرا

، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد پایان، )1357 -1342. (موردي دولت پهلوي
 .فردوسی مشهد

  ،شدن بر فرهنگ سیاسی جمهوري   جهانیریتأث، )1389. (دیسع دیسموسوي
 .، دانشگاه اصفهاننامه کارشناسی ارشد پایاناسالمی ایران، 

 تهرانازي و تحوالت هویتی در ایرانفضاي مج، )1391. (میرمحمدي، داود ، :
  .انتشارات تمدن ایرانی

 از جامعه اطالعاتی : عصر فرهنگ فناورانه، )1385. ( رابینز، کوین؛وبستر، فرانک
 .انتشارات توسعه:  مهدي داودي، تهران:، ترجمهتا زندگی مجازي
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